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 الهيكل العام للبرنامج 
 

 خيار المقررات والرسالة 

o  وحدة دراسية إضافةً إلى الرسالة على النحو التالي: (31)عدد الوحدات المطلوبة 

 عدد الوحدات عدد المقررات نوع المقررات 

  21  9 مقررات إجبارية

  10    5 مقررات اختيارية

 0 1 االختبار الشامل

 دراسية وحدات 6 رشد )رسالة( 700 الرسالة

 الرسالة +وحدة دراسية   31 15 المجموع

 
 
 
 

 

 (.وحدة دراسية 21) للبرنامج:المقررات الدراسية اإلجبارية  أوالً:
 

 عدد الوحدات اسم المقرر الرمز و الرقم

 ( 0+  2) 2  فلسفة التعليم اإلرشادي رشد 601

 ( 2+  1) 2 االبتكار والتبني رشد 604

 ( 2+  1) 2 طرق التعليم اإلرشادي  رشد 610

 ( 4+  1) 3 بناء البرامج اإلرشادية رشد 620

 ( 4+  2) 4 اد الزراعي طرق البحث والتحليل اإلحصائي في اإلرش رشد 630

 ( 2+  1) 2 اإلعالم الزراعي رشد 640

 ( 2+  1) 2 القيادة اإلرشادية رشد 650

 ( 0+  2) 2 تنمية المجتمعات الزراعية والريفية رشد 660

 ( 0+  2) 2 دراسات مستقلة  رشد 670

 0 االختبار الشامل شامل 700

 وحدات دراسية 6 الرسالة رشد 700

+ وحدة دراسية  21 اإلجمالي

 الرسالة
 

 .دراسية(وحدات 10: )من داخل أو خارج القسم المقررات الدراسية االختيارية للبرنامج ثانياً:
 

 عدد الوحدات اسم المقرر الرمز و الرقم

 ( 0+2) 2 نظم المعرفة ونقل التقنية الزراعية  رشد 602

 ( 0+2) 2 الدولية الزراعي منظمات اإلرشاد رشد 603

 ( 2+1) 2 اإلرشاد االلكتروني رشد 611

 ( 2+1) 2 الحتياجات اإلرشادية قياس ا رشد 621

 ( 2+1) 2 تصميم المواد اإلرشادية رشد 622

 (  2+  2)  3 طرق البحث في اإلرشاد الزراعي رشد 530
 (  2+  1)  2 التحليل االحصائي في االرشاد الزراعي رشد 532
 ( 2+1) 2 اإلرشاد الزراعي لجماهيري في اإلتصال اوسائل  رشد 641
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 ( 2+1) 2 اإلرشاد الزراعي التطوعي رشد 651

 (0+2) 2 واألمن الغذائيالمستدامة  زراعةال رشد 662

 (0+2) 2 تحديد وإدارة ورصد مشاريع التنمية الزراعية   رشد 665

 (0+2) 2 التوجيه المهني رشد 667

 (0+2) 2 نية الحيويةالتوجهات الحديثة في التق نتج 603

 (0+2) 2 الزراعة العضوية نتج 607

 (2+2) 3 المكافحة الحيوية ألمراض النبات وقن 635

 (0+3) 3 اإلدارة البيئية لآلفات الحشرية وقن 601

 (0+2) 2 مفاهيم حديثة في التغذية غذت 632

  الخطة الدراسية للبرنامج 
 

 المستوى األول 

 عدد الوحدات الدراسية لمقررمسمى ا رقم المقرر ورمزه م

 (0+2) 2  فلسفة التعليم اإلرشادي رشد 601 1

 ( 2+  1) 2 اإلعالم الزراعي رشد 640 2

 (0+2) 2 تنمية المجتمعات الزراعية والريفية رشد 660 3

 (4+1) 3 بناء البرامج اإلرشادية رشد 620 4

 وحدات 9 المجموع

 الثاني المستوى 

 عدد الوحدات الدراسية سمى المقررم رقم المقرر ورمزه م

 (2+1) 2 طرق التعليم اإلرشادي رشد 610 1

 (2+1) 2 االبتكار والتبني رشد 604 2

 2 (1مقرر اختياري ) ...... 3

 2 (2مقرر اختياري ) ...... 4

 وحدات 8 المجموع

 المستوى الثالث 

 عدد الوحدات الدراسية مسمى المقرر رقم المقرر ورمزه م

 (2+1)2 القيادة اإلرشادية رشد 650 1

 (0+2) 2 دراسات مستقلة رشد 670 2

 2 (3مقرر اختياري ) ...... 3

 2 (4مقرر اختياري ) ...... 4

 وحدات 8 المجموع

 المستوى الرابع 

 عدد الوحدات الدراسية مسمى المقرر رقم المقرر ورمزه م

 رشد 630 1
اد طرق البحث والتحليل اإلحصائي في اإلرش

 الزراعي
4 (2+4) 

 2 (5مقرر اختياري ) ....... 2

 وحدات 6 المجموع
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 المستوى الخامس 

 عدد الوحدات الدراسية مسمى المقرر رقم المقرر ورمزه م

 0 االختبار الشامل شامل 700 1

 دراسية وحدات 6 رسالةال رشد 700 2

 + الرسالةوحدة دراسية  31 اإلجمالي

 
 

 نامج:ف مقررات البروص 

 (0+2) 2  فلسفة التعليم اإلرشادي رشد 601

تاريخ ونشأة التعليم اإلرشادي  –فلسفة ورسالة التعليم اإلرشادي  –مجاالت التعليم اإلرشادي يتناول المقرر 

االتجاهات الحديثة في  –القضايا المعاصرة في التعليم اإلرشادي  –العلوم المرتبطة بالتعليم اإلرشادي  –الزراعي 

 تطبيقات عملية. –تعليم اإلرشادي ال

 

 (2+1) 2 اإلعالم الزراعي رشد 640

كيفية االستفادة  –يتناول المقرر مقدمة الستخدامات وسائل اإلعالم في مجال التطبيقات الزراعية ونظرياتها 

عالمية الزراعية التعرف على الفرص المهنية والتجارب اإل –منها كوسائل اتصالية تعليمية لخدمة التنمية الزراعية 

كيفية تصميم وإعداد البرامج اإلعالمية  –في مجال االتصاالت المطبقة في المنظمات الزراعية واألكثر تطوراً 

 تطبيقات عملية. –الزراعية من كتابة السيناريو وإعداد المادة المهنية الزراعية بقالب إعالمي مناسب 

 

 (0+2) 2 تنمية المجتمعات الزراعية والريفية رشد 660

االندماج  –اإلبداع الريادي الريفي  –نظريات التنمية  –يتناول المقرر مفاهيم التنمية الريفية والتنمية المستدامة 

تحديد وتصميم وتقييم مشاريع وبرامج التنمية  –الشراكة والمشاركة الريفية  –تعزيز الشعور باالنتماء  –االجتماعي 

 (.framework Project logicalيع التنمية الريفية )اإلطار المنطقي لمشار –الريفية 

 

 (4+1) 3 بناء البرامج اإلرشادية رشد 620

مراحل وخطوات تخطيط  -قواعد بناء البرامج اإلرشادية  -يتناول المقرر مفهوم وأهمية البرامج اإلرشادية 

 وأعمال تطبيقية. تمارين -نماذج بناء البرامج اإلرشادية -وتنفيذ وتقويم البرامج اإلرشادية

 

 (2+1) 2 طرق التعليم اإلرشادي رشد 610

 –أنواع التعليم اإلرشادي  –طبيعة تعليم الكبار  –مفهوم التعليم  –يتناول المقرر مراحل عملية التعليم والتعلم 

 تطبيقات عملية. –العوامل المؤثرة على اختيار الطرق اإلرشادية 

 

 (2+1) 2 االبتكار والتبني رشد 604

العوامل المؤثرة  –مراحل عملية اتخاذ قرار التبني  –نشر المبتكرات  –يتناول المقرر تنمية المبتكرات المالئمة 

 –النموذج الكالسيكي للتبني ) نماذج روجرز (  –فئات المتبنين  –درجة االبتكارية وطرق قياسها  –على التبني 

 تطبيقات عملية. –الدعم التبني وسياسات  –نموذج البنيات التحتية والسوق 
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 (2+1) 2 القيادة اإلرشادية  رشد 650

دور ووظائف القادة  –خصائص القادة الريفيون والمجتمع الريفي  –يتناول المقرر مفهوم القيادة اإلرشادية 

القيادة في دور   -تدريب وتحفيز القادة   -نظريات القيادة  –طرق التعرف واختيار القادة   -في العمل اإلرشادي 

 تطبيقات عملية. –تحقيق التنمية الزراعية والريفية 

 

 (0+2) 2 دراسات مستقلة رشد 670

 يكلف الطالب بإعداد وعرض دراسة مستقلة في موضوع مشروعه البحثي للرسالة.

 

 رشد 630
طرق البحث والتحليل اإلحصائي في اإلرشاد 

 الزراعي
4 (2  +4) 

(، مراجعة الدراسات SPSSات في برنامج التحليل اإلحصائي للعلوم االجتماعية )يتناول المقرر إدخال البيان

السابقة ووضع اإلطار النظري لبحوث اإلرشاد الزراعي،  بناء النماذج اإلحصائية ووضع الفرضيات في بحوث 

ليل االنحدار البسيط، اإلرشاد الزراعي، بناء مقاييس المفاهيم اإلرشادية، اختبار صدق وثبات المقاييس اإلرشادية، تح

 تحليل االنحدار المتعدد، تفسير النتائج واختبار الفرضيات في اإلرشاد الزراعي .

 

 وحدات دراسية 6 رسالة رشد700

يقوم الطالب بإعداد وتقديم مقترح بحثي في مجال اإلرشاد الزراعي، وبعد الموافقة عليه وإقراره من قِبل مجلس 

متطلبات الحصول على  الستكمالالبحث كرسالة  بأجراءالدراسات العليا يقوم الطالب القسم ومجلس الكلية وعمادة 

 .الدكتوراهدرجة 

 

 (0+2) 2   نظم المعرفة ونقل التقنية الزراعية رشد 602

 –إدارة المعرفة ونقل التقنية الزراعية  –اإلطار الفلسفي لنظم المعرفة ونقل التقنية الزراعي يتناول المقرر 

 تطبيقات عملية. –نظم المعرفة ودورها في تحقيق التنمية المستدامة  –المعرفة ونقل التقنية الزراعية نماذج 

 

 (0+2) 2 منظمات اإلرشاد الزراعي الدولية  رشد 603

النموذج الذي محور  –نموذج نقل التقنية  –لمحة عامة لنماذج المنظمات اإلرشادية الزراعية يتناول المقرر 

نموذج  –نماذج التعليم اإلرشادي غير الرسمي  –نموذج التسويق واإلرشادي الزراعي  –زارعين اهتمامه الم

 نموذج اإلرشاد عن طريق منظمات المجتمع المدني غير الحكومية. –اإلرشاد المعتمد على الطلب 

 

 (2+1) 2 اإلرشاد االلكتروني رشد 611

استخدامات الوسائط  –معايير اختيارها  –أنواع الوسائط  – أهميته –مفهوم اإلرشاد االلكتروني يتناول المقرر 

استخدام الهاتف المحمول  –استخدام الحاسب اآللي في العمل اإلرشادي  –االلكترونية كمصادر للمعلومات الزراعية 

اإلرشادية  تطبيقات عملية على إنتاج الوسائط –الصحافة الزراعية االلكترونية  –في نشر التقنيات الزراعية الحديثة 

 االلكترونية.
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 (2+1) 2 قياس االحتياجات اإلرشادية رشد 621

تحديد  –جمع بيانات قياس االحتياجات  –مراحل قياس االحتياجات  –مفهوم االحتياج يتناول المقرر 

ت اتطبيق –قييم خطة العمل وفق الحلول ت –من االحتياجات إلى اقتراحات الحلول  –االحتياجات وفق األولويات 

 عملية.

 

 (2+1) 2 تصميم المواد اإلرشادية رشد 622

أهمية المواد اإلرشادية، تصنيف المواد اإلرشادية،  قواعد اختيار المواد اإلرشادية، قواعد عامة يتناول المقرر 

د اإلرشادية، الستخدام المواد اإلرشادية ، التأثير النفسي واالجتماعي الستخدام المواد اإلرشادية، أنواع وتقسيم الموا

 كيفية تنفيذ وتصميم المواد اإلرشادية المختلفة، تطبيقات عملية لبعض مواد اإلرشاد الزراعي.

 

 (2+ 2) 3 طرق البحث في اإلرشاد الزراعي رشد 530

اختيار المشككككلة البحثية، طرق جمع البيانات، تصكككميم االسكككتبيان، أنواع وطرق اختيار العينة،  يتناول المقرر      

قياس وبناء المقاييس في اإلرشكككككاد الزراعي، صكككككدق وثبات مقاييس مفاهيم اإلرشكككككاد الزراعي، ترميز البيانات، ال

 إعداد المقترح البحثي.

 

 (2+ 1) 2 التحليل اإلحصائي في اإلرشاد الزراعي رشد 532

ة والتشككككتا(، االرتباط اإلحصككككاءات الوصككككفية للبيانات اإلرشككككادية )مقاييس النزعة المركزي يتناول المقرر        

البسككككككيط )معامل ارتباط بيرسككككككون ومعامل ارتباط اسككككككبيرمان(، اختبار مربع كاي، تحليل التباين في المتغيرات 
 (، تفسير وكتابة نتائج البحوث في اإلرشاد الزراعي.ANOVAاإلرشادية )

 

 رشد 641
وسائل اإلتصال الجماهيري في اإلرشاد 

 الزراعي  
2 (1+2) 

 –أنواع االتصال الجماهيري وتطبيقاته في التعليم اإلرشادي  –نظريات االتصال الجماهيري مقرر يتناول ال

 تطبيقات عملية. –التجارب الدولية في االتصال الجماهيري 

 

 (2+1) 2 اإلرشاد الزراعي التطوعي رشد 651

إدارة برامج  –متطوعين اختيار وتدريب ال –مفهوم العمل التطوعي في اإلرشاد الزراعي يتناول المقرر 

 تمارين وأعمال تطبيقية -تجارب دولية في مجال اإلرشاد التطوعي –اإلرشاد الزراعي التطوعي 

 

 

 

 (0+2) 2 واألمن الغذائي المستدامة زراعةال رشد 662

ختلفة والتي والبيئية مع األمن الغذائي وجوانبه الم االجتماعية واالقتصاديةيتناول هذا المقرر عالقة العوامل 

والمرشدين تشمل اإلنتاج والتخزين والتوزيع وتحققه للفئات المختلفة واالستقرار ودور البرامج االرشادية الزراعية 

 هعيرفي ذلك. مع التركيز على التحديات والعقبات التي تواجه األمن الغذائي العالمي والنظم المز الزراعيين

 راعي لزيادة اإلنتاج العالمي من الغذاء."التقليدية" واستراتيجيات اإلرشاد الز
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 (0+2) 2  تحديد وإدارة ورصد مشاريع التنمية الزراعية  رشد 665

مع الجهات  العقود عملالحكومات المحلية؛ إجراءات  بمشاركةمشاريع التنمية الزراعية يتناول المقرر تحديد 

نظمة مراجعة تي تتبع لها المشاريع: أال اتوالمؤسسع يراواجبات ومسؤوليات مديري العقود، قادة المش ، ةممولال

 في إدارة المشاريع.الطرق الفعالة التقارير؛  رفعوإجراءات  اريع المشوتقييم 

 (0+2) 2 التوجيه المهني رشد 667

لتوجيه ألمهني  الحاجة للتوجيه انشأة وتطور التوجيه المهني ،تعريف وأهداف ومبادئ يتناول هذا المقرر 

التخطيط لالختيار المهنة  إمكانيات وقدرات الفرد التصنيف والتوصيف المهني، ،لمهنياالتوجيه واالختيار  المهني 

 .التوظيف والمتابعة ،،اتخاذ القرار المهني

 

 (0+2) 2 التوجهات الحديثة في التقنية الحيوية نتج 603

ولوجيا الحيوية الزراعية والتقنيات يتناول المقرر االتجاهات الحالية والطرق المستخدمة في بحوث التكن

والمنتجات الحيوية الحديثة وتأثيرها على الصناعة واإلنتاج النباتي، دراسة االتجاهات الحديثة في علوم الجينوم 

علم  –مسارات نقل اإلشارة  –والتعبير الجيني واستخدام تكنولوجيا النبات المعدلة وراثياً، توصيف البروتينات 

أخالقيات  –المعالجة البيولوجية للمخلفات  –استراتيجيات التربية الجزيئية وإنتاج الوقود الحيوي  –مي اإلجهاد الجينو

 األمان الحيوي. –التكنولوجيا الحيوية والكائنات المحورة وراثياً 

 

 (0+2) 2 الزراعة العضوية نتج 607

تطور الزراعة العضوية على مستوى  –صيل يتناول المقرر مفهوم الزراعة العضوية وتطبيقاتها في إنتاج المحا

العوامل  –نظم الزراعة العضوية المتكاملة -المخصبات الحيوية –مصادر األسمدة العضوية  -العالم والمملكة 

ادارة اآلفات والحشائش في المزارع  -البيولوجية واالجتماعية واالقتصادية المؤثرة على نظم الزراعة العضوية 

 القواعد واللوائح المنظمة للزراعة العضوية. -تماد المنتجات العضوية تسويق واع -العضوية

 

 (2+2) 3 المكافحة الحيوية ألمراض النبات وقن 635

يتناول المقرر  عناصر المكافحة الحيوية )الممرض، المضاد، العائل والبيئية(، طريقة التأثير، إدخال 

لتجاري للفطريات كعوامل مكافحة حيوية لألمراض )الوضع المضادات، فطريات المكافحة الحيوية، االستخدام ا

الراهن والمستقبل(، الفطريات كعوامل مكافحة )لألمراض، الحشرات وللحشائش(، تحسين عوامل المكافحة الحيوية 

)إنتاج، ثبات، تشكيل فطريات المكافحة الحيوية(، النواتج األيضية السامة لفطريات المكافحة الحيوية، األمان في 

 استخدام فطريات المكافحة الحيوية مع األمثلة.

 

 (0+3) 3 اإلدارة البيئية لآلفات الحشرية وقن 601

يتناول المقرر السالالت النباتية المقاومة، السالالت المهندسة وراثيا، االحتياجات الحرارية وإدارة اآلفات، 

اآلفة، توجيه اآلفة بعيدا عن المحصول، إدارة خفض التفضيل للنظام البيئي، تعطيل إمداد احتياجات )متطلبات( 

 مقاومة اآلفة لخطط المكافحة.

 

 (0+2) 2 مفاهيم حديثة في التغذية غذت 632

 التدخالت التغذوية في تطبيقات التغذية الحديثة واالتجاهات العالمية في يتناول المقرر أحدث

ي دمج التدخالت التغذوية والتنشيط البدني ودورها العلمية ف التوجهات .تصنيع وتسويق ووصف المدعمات التغذوية

 .في الصحة

 
 


